
































































































































































































normale rouw 

gedachten gericht op de 
overledene 

zelfbeeld onveran-
derd 

verwardheid 

gevoelens verlangen Jh u n keren 
naar de overledene 

scheidingsangst 

boosheid naar buiten 
gericht 

droefheid, verdriet 

corrigeerbare schuld-
gevoelens 

schaamte, zelfverwijt 

ongeloof, verdoofd 
zijn 

slaap I slaapproblemen, bij 
dezelfde persoon 
wisselend van aard 

contact I veel steun 
met zoekenjkrijgen 
anderen 
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depressie 

gericht op een 
interpretatie van de 
wereld en de eigen per 
soon 

(veranderd) negatief 
zelfbeeld 

remming van gedachten 

onrust, opwinding 

ongerichte angst 

boosheid naar binnen 
gericht 

somberheid, depressie-
ve gevoelens 

schuldgevoelens niet te 
corrigeren 

overtuiging van waarde-
loosheid 

gevoelloosheid, geremd-
heid 

slaapproblemen, slaap 
is veranderd vergeleken 
met het normale doen 

teruggetrokken 

fiotessionele begeleiding bij rouw 

het effect van hulp bij rouw is veel onderzoek gedaan. 
blijlet dat mensen die problemen hebben met ver

esverwerking, of een verhoogde kans daarop, voordeel 
hebben van rouwbegeleiding; er kan mee voorkómen wor-
den dat ze vastlopen. 

Rouwbegeleiding voorziet in een behoefte en de tevre-
denheid onder mensen die er gebruik van maken is zeer 
groot. In Nederland en België zijn verschillende instellin
gen die rouwbegeleiding verzorgen, zowel voor individuen 
als groepen. De begeleiding wordt vaak gegeven door 
maatschappelijk werkers die zich hebben gespecialiseerd 
in rouwbegeleiding. Zie voor adressen en verwijzingen 

achter in dit boek. 

Als de rouw 'vast zit' en er sprake is van gecompliceerde 
rouw, is rouwtherapie aan te raden. Rouwbegeleiding en 
rouwtherapie zijn beide gebaseerd op het geven van steun 
en voorlichting aan nabestaanden. Rouwtherapie is echter 
meer dan rouwbegeleiding gericht op gedragsverandering, 
waarbij de rouwtherapeut gebruik maalct van gespeciali-
seerde technieken. 

Rouwtherapie is wordt aangeraden als is vastgesteld dat 
de problemen hoofdzakelijk zijn toe te schrijven aan ge
compliceerde rouw. Er is altijd een verwijzing nodig van 
een huisarts of een bedrijfsarts. In Nederland en Belgie 
wordt rouwtherapie meestal verzorgd door (gespeciali
seerde) psychologen. De opgestelde richtlijn gaat uit van 
drie interventiemethoden: psycho-educatie, cognitief-the
rapeutische interventies en exposuretechnieken. In aan
vulling kunnen diverse interventies worden gebruikt 
zoals: schrijfopdrachten en rouw- en afscheidsrituelen. 
Psycha-educatie houdt in: het geven van uitleg over psy
chische reacties waardoor mensen beter begrijpen wat er 
aan de hand is. Het principe van de cognitieve therapie is 

uitgelegd in hoofdstuk 3-
Exposuretechnieken helpen iemand de confrontatie aan 
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te gaan met wat door hem wordt vermeden. Dit 
voorbeeld gaan om de confrontatie met bepaalde 
lens, door het bekijken van foto's of bezoeken van het 
De therapeut helpt de cliënt door het geleidelijk 
len aan deze gevoelens, ondermeer door over deze 
lens te spreken of de cliënt vragen ze op te schrijven. 
eindelijk wordt de nabestaande geholpen aan de 
uiting te geven, wat kan opluchten. 
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Literatuur 

nabestaanden hebben behoefte om zich verder in het 
onderwerp rouw te verdiepen of willen meer lezen over 
zelfdoding. Over rouw zijn veel boeken geschreven. De 
lijst die wij hebben samengesteld is een selectie uit een 
groot aanbod van literatuur vanuit allerlei perspectieven. 
Wetenschappelijke literatuur is in deze boekenlijst niet 
opgenomen; hiervoor verwijzen we naar het overzicht van 
de geraadpleegde bronnen. 

Een volledig overzicht van beschikbare (vak)literatuur 
over rouw is te bestellen bij de Landelijke Stichting Rouw
begeleiding (LSR) - zie adreslijst. 

Volwassenen 

Baldcer, B. & Hulzebos, B., Loden Last. Het taboe rond zelf

moord 
De auteurs interviewden familie en vrienden van mensen 
die zelf een eind aan hun leven maakten. Ieder verhaal is 
anders, maar er is één duidelijke overeenkomst: alle ach
terblijvers voelden zich buitengesloten toen hun familielid 
of vriend in aanraking kwam met de professionele hulp-

verlening. 
Contact, Amsterdam 2004 
ISBN 9025418724 

Berg, M. van den, Je kind verliezen 
Ouders die een kind verliezen voelen zich vaak onbegre
pen door de buitenwereld. De auteur probeert een gids te 
zijn tussen die twee werelden. 
Kok, Kampen 1997 
ISBN 9024292670 
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Boswijk-Hummel, R., Troost vragen, geven en 
Aan de hand van dialogen maalct de auteur duidelijk 
iemand kunt troosten en wat je moet doen om je te 
troosten. Een boek voor hulpverleners en ieder ander 
maken krijgt met pijn en verdriet. 
De Toorts, Haarlem 2oor 
ISBN 9060207947 

Colcher, V., Hun weg liep dood 
Een dierbaar verlies door zelfdoding. Het gevoel blijft en 
wat een buitenstaander kan doen. 
Callenbach, Amsterdam 1996 
ISBN 9026604408 

Diekstra, R.W.F., Je verdriet voorbij 
Een denkwijzer over zelfdoding voor jongeren en mensen 
om hen heen. 
Elmar, Rijswijk 1991 
ISBN 90389o88q 

Enquist, A., De tussentijd 
Een bundel met gedichten die in het teken staan van het 
plotselinge verlies van de dochter van de auteur. 
De Arbeiderspers, Amsterdam/Antwerpen 2004 
ISBN 9029522585 

Fiddelaers-Jaspers, R., Mijn troostende ik. Kwetsbaarheid en 
kracht van rouwende jongeren 
Over jongeren tussen twaalf en twintig jaar die een groot 
verlies hebben geleden. Centraal staat wat rouw voor deze 
jongeren betekent. Hun ouders, docenten en hulpverle
ners krijgen in dit boek achtergrondinformatie en handrei
kingen voor begeleiding. 
Ten Have, Kampen 2004 
ISBN 9o435o8o55 
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Jaspers, R., Jong verlies. Rouwende kinderen 

nemen 
auteur benadrulct dat we kinderen en jongeren juist bij 
dood moeten betreld<en en hun verdriet serieus te 

nemen hebben. Een boek voor ouders, leerkrachten en 
andere betrold<enen bij de opvang en begeleiding van kin-

in rouw. 
Ten Have, Kampen 2005 
ISBN 9024294347 

Hulzebos, B., Een te dunne huid 
Bram Huizebos had alle contact met zijn vader verbroken. 
Om na te gaan of dit een juiste keuze was dook hij, nadat 
zijn vader een einde aan zijn leven maakte, in diens verle-

den. 
Contact, Amsterdam 2003 
ISBN 9025401929 

Kayser, D., Herinneringen in de toekomst. Een perspectiefvoor 

rouw na zelfdoding 
Een boek dat ingaat op de ingrijpende gevolgen van zelfdo-
ding. Hoe kan de nabestaande het verlies, met alle over
weldigende gevoelens, integreren in de realiteit en in de 

toekomst? 
ElsevierjDe Tijdstroom, Maarssen 2000 
ISBN 903522194X 

Kamp, L.B. van de, Tjon-A-Ten, V. (red.) Spalburg, I., Stof 

in de wind 
Tradities bij overlijden en begrafenisrituelen van allochto-

nen in Nederland. 
Krosbe Multi-etnisch Centrum, Rotterdam 1995 (telefoon 

OIO 476 6o II). 

ISBN 9072200063 

Keirse, M., Helpen bij verlies en verdriet. Een gids voor het 
gezin en de hulpverlener 
Het boek biedt vele bruikbare inzichten voor iedereen die 
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rouwt of rouwende mensen wil helpen. De auteur 
verlies in een breed perspectief. 
Lannoo, Tielt 2002 
ISBN 9020950517 

Kienhorst, I, Rouw na zelfdoding van een kind 
De auteur gaat in op specifieke omstandigheden en reac
ties die zich kunnen openbaren bij ouders, na de zelfdo
ding van hun kind. Met fragmenten uit gesprekken en 
brieven van ouders die hun kind door zelfdoding hebben 
verloren. 
Landelijke Stichting Rouwbegeleiding, Utrecht 2005 
ISBN 9073431026 

Monsjou-Krijger, E. van (red), En hoe nu verder? Verliesver
werking bij zelfdoding 
De Stichting Dr. Elizabeth Kübler-Ross heeft twaalf nabe
staanden na zelfdoding bereid gevonden iets op papier te 
zetten over hun verwerkingsproces. Aan het woord komen 
ouders, echtgenoten, familieleden, vrienden, enzovoorts. 
Ankh-Hermes BV, Deventer 1997 
ISBN 9020200976 

Pessireron, S., Rouwen in zeven 'Nederlandse' culturen 
Afscheidsrituelen nemen in elke cultuur een belangrijke 
plaats in. Dit boek beschrijft rituelen en ceremoniën rondom 
de dood in de Antilliaanse, Chinese, Indonesische, Marok
kaanse, Nederlandse, Surinaamse en Turkse cultuur. 
Seram Press, Utrecht 1999 
ISBN 9080297852 

Polet, A., Verder. Over rouw na suïcide 
Door een combinatie van eigen ervaringen en informatie 
van deskundigen is dit boek zowel geschikt voor nabe
staanden en hun omgeving als voor hulpverleners, huisart
sen en rouwbegeleiders. 
Acco, LeuvenfLeusden 2002 
ISBN 9033451387 
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<.t,lwageuua.u, J ., Door eigen hand. Zelfmoord en de nabestaan

den 
Verzameling artikelen en essays van ervaringsdeskundige 
Joost Zwagerman over dit onderwerp. Zwagerman con
centreert zich op vragen als: hoe 'vrij' is de kandidaat-zelf
moordenaar in zijn keuze? Hoever kunnen dierbaren gaan 
in mogelijke preventie? Waarom beroven kinderen van 
zelfmoordenaars zich vele malen meer dan het gemiddel
de van het leven? Het boek sluit af met een aantal indrin
gende gespreld<en met nabestaanden die zich vaak tot 
levenslang veroordeeld te voelen. 
De Arbeiderspers, Amsterdam 2005 
ISBN 9029562544 

Kinderen en jongeren 

tot 4 jaar 

Bruna, D., Lieve oma Pluis 
Nijntje-boek over de dood, begrafenis en verzorging van 
het graf van oma Pluis. 
Mercis Publishing, Amsterdam 1997 
ISBN 9056471716 

Velthuys, M., Kikker en het vogeltje 
Prentenboek over verdriet en verwarring rond de dood. 
Leopold, Amsterdam 1992 
ISBN 9025847544 

Fiddelaers-Jaspers, R., Ik zal je nooit vergeten. Mijn boek met 
herinneringen 
Dit herinneringsboek kan kinderen helpen bij het verwer-
ken van hun verdriet. Zij kunnen erin vastleggen wat er 
gebeurt als iemand die belangrijk voor hen is, doodgaat. 
Bestemd voor kinderen tot 12 jaar en bruikbaar zowel in de 
gezinssituatie als op school. 
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In de Wolken, Heeze 1999 
ISBN 9o8o47732X 

4-6 jaar 

Dongen, I. van, Dag papa in de hemel 
Een prentenboek over rouw van een kindna het overlijden 
van haar vader. Herkenbare gevoelens zoals boosheid en 
verdriet worden afgewisseld met dagelijkse bezigheden. 
De Bonte Bever, Utrecht 1998 
ISBN 9064818045 

Hagen, H. & Geelen, H., Stilte a.u.b., ik denk aan de kip 
Het jongetje Onno begraaft met de haan en de kraai zijn 
kip. Zij krijgt een schoteltje voer en water mee voor op reis. 
Van Goor, Amsterdam 1995 
ISBN 900030563 

6-12 jaar 

Assen, K. van, Gwinnie 
Nadat haar moeder is overleden hebben Gwinnie en haar 
vader veel te verwerken. 
Querido, Amsterdam 1991 
ISBN 9021432498 

Storms, W., Dood zijn, hoe lang duurt dat? 
Informatief boek over alles wat met doodgaan te maken 
heeft. 
Clavis, Hasselt 2ooo 
ISBN 9068227289 

vanaf 12 jaar 

Bojunga, L., Mijn vriend de schilder 
Een ro-jarige jongen probeert te begrijpen waarom zijn 
veel oudere vriend zichzelf heeft gedood. De waaromvra
gen vinden een plaats tussen alle herinneringen. 

200 

noulc:~\.l<:::L/Fontein, Antwerpen 1996 
BN 9026108966 

Fiddelears-Jaspers, R., Wie ben ik zonder jou? 
Een boek speciaal geschreven voor rouwende jongeren. 
Het gaat in op de vele vragen en onzekerheden die er zijn 
na het verlies van een dierbare persoon. Aan te raden voor 
iedereen die met rouwende jonge mensen te maken heeft 
zoals ouders, leraren, artsen, pastors enzovoort. 
In de Wolken, Heeze 2000 
ISBN 9080477354 

Nilsson,P., Het lied van de raaf 
De 14-jarige David en zijn zusje Tove treld<:en met hun 
vader door Zweden om op jaarmarkten worst te verkopen. 
Hun leven is vol avontuur, vrolijk. Op een dag hoort hij tot 
zijn verbijstering dat een vriend van hem is doodgevallen. 
Was het een ongeluk? 
Lemniscaat, Rotterdam 1996 
ISBN 9056370219 
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Adressen voor meer informatie 

Over zelfdoding is op het internet veel informatie te vin
den. Onderstaand een aantal adressen van organisaties en 
hun internetpagina's om verder te zoeken naar de infor
matie waaraan behoefte is. 

http: /{www.verliesverwerken.nl 
Site van de Landelijke Stichting Rouwbegeleiding (LSR). 
Veel informatie over rouw, rouwbegeleiding en gratis 
downloaden van brochures. 

Landelijke Stichting Rouwbegeleiding 
Postbus 13189 
3507 LD Utrecht 
030-276 I5 00 

http:/fwww.npcfnl/patientenorg/gids/organisatie/rqz.htm 
Link naar het Landelijk Platform Nabestaanden na Zelf
doding. Het platform wil bekendheid geven aan de positie 
van nabestaanden na zelfdoding en de mogelijkheden voor 
contact en hulp verbeteren. Activiteiten zijn onder meer 
telefonische en schriftelijke informatieverstrelddng, cur
sussen, lezingen, gespreksgroepen en scholingsactivitei
ten voor vrijwillige hulpverleners. 

Landelijk Platform Nabestaan na Zelfdoding 
Kasteel De Essenburgh 
Zuiderzeestraatweg 199 
3849 AE Hierden 
0341-45 r8 41 
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http: //www.rouw.nl 
Met deze site komt Uitvaart Internet Diensten (UID) 
moet aan een toenemende vraag naar informatie 
rouw en allerlei aspecten die daar mee te maken 
Nabestaanden kunnen een test doen en krijgen direct 
uitslag over de mate van rouw. Via links is er toegang 
een veelheid van informatie over het onderwerp. 

http: //www.vook.nl 
Link naar de Vereniging van Ouders van een Overleden 
Kind (VOOK), een zelfhulporganisatie van ouders die 
elkaar steunen en informeren na het verlies van een kind. 

Vereninging Ouders van een Overleden Kind (VOOK) 
Postbus 418 
r4oo AK Bussum 
090-2022723 

htt];>: I /www.achterderegenboog.nl 
Stichting Achter de Regenboog is er voor kinderen en jon
geren die van dichtbij te maken hebben (gehad) met het 
overlijden van een dierbare binnen het gezin. 

Stichting Achter de Regenboog 
Othellodreef 9 5 
356r GT Utrecht 
030-2368282 

http://www.in-de-wolken.nl 
In de Wolken is gespecialiseerd in informatie en advise
ring op het terrein van kinderen en jongeren die te maken 
hebben met een verlies door de dood. In de Wolken voor
ziet in de behoefte aan informatie via publicaties, brochu
res, boeken en een uitgebreide literatuurlijst. 
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de Wolleen 
noorlaan 9c 
91 HT Heeze 

040-2260450 

http: /IWWW .ivonnevandevenstichting.nl 
De Ivonne van de Ven Stichting, opgericht met als doel 
onder meer de verbetering van suïcidepreventie, bevorde
ring van wetenschappelijk onderzoek naar suïcide en het 
verhogen van de kwaliteit van de hulpverlening aan nabe
staanden. Van deze site kan het Nationaal Actieplan 
Suïcide Preventie (NASP) worden gedownload. 

Ivonne van de Ven Stichting t.a.v. A.N. Holstein 
Paramaribostraat 8 5hs 
ro58 VH Amsterdam 
info@ivonnevandevenstichting.nl 

http: //verliesdoorsuïcide.nl 
Informatie over hulpverlening aan rouwende families. 

http:llwww.cdenhartog.com 
Deze site geeft een overzicht van activiteiten voor nabe
staanden van zelfdoding en biedt de mogelijkheid om met 
nabestaanden in contact te komen. Ook kunnen nabe
staanden hun verhaal kwijt, bijvoorbeeld in de vorm van 
een herdenkingspagina. 

http: I jwww. werkgroepverder .be 
De Werkgroep Verder coördineert, organiseert en onder
steunt initiatieven voor en door nabestaanden na zelfdo
ding in Vlaanderen. De werkgroep heeft als doel te sensi
biliseren, de opvang van nabestaanden te verbeteren en 
het thema 'rouw na zelfdoding' bespreekbaar te maken. 
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Werkgroep Verder 
pja CGG PassAnt 
Beertsestraat 21 
rsoo Halle 
02 36r 21 28 (vanuit Nederland 0032 23 6r 21 28) 

http: I /www. suicidology.org/index.cfm 
Engelstalige site van The American Association of 
Suicidology (AAS). Veel informatie over suïcide en suïci, 
daal gedrag, preventie van suïcide en banners en links 
naar overige (wetenschappelijke) informatie. 

http://www.euro.who.intjmentalhealth2oo5 
Cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) over 
de geestelijke gezondheidszorg en suïcide. 
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Over de auteurs 

Jos de Keijser (1958) is ldinisch psycholoog en psychothe
rapeut. In 1997 promoveerde hij op het proefschrift: 
Sociale steun en professionele begeleiding bij rouw. Hij werkt 
als manager behandeling en opleider binnen de GG Z
Friesland en als universitair hoofddocent ldinische psycho
logie aan de faculteit Gedrags- en Maatschappijweten
schappen van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij behan
delt mensen met gecompliceerde rouw en leidt professio-
nals hierin op. 

jos.de.keij ser@ ggzfriesland.nl 

Marieke de Groot (r964) heeft een verpleegkundige ach
tergrond en werkte een aantal jaren op de open opname
afdeling van de psychiatrische ldiniek van het Universitair 
Medisch Centrum Groningen. Sinds 2000 werkt zij aan 
een promotieonderzoek naar de effectiviteit van kortdu
rende begeleiding van families van mensen die door suïci
de zijn overleden. Dit onderzoek wordt uitgevoerd op de 
afdeling sociale psychiatrie van het Universitair Medisch 
Centrum Groningen. Zij begeleidt nabestaande families 
en heeft hiervoor een begeleidingsprotocol ontwild<eld. 

m.h.de.groot@med.umcg.nl 
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